
Tisztelt Hallgatóság!1

A jelen munka, „A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában” Dr. Nagy
Ákos, adelaidei honfitársunk előadása. Ákos bátyánk közvetve küldi üdvözletét a
hallgatóságnak, kora miatt a Sydneybe utazást nem vállalja, ezért az előadását személyesen
megtartani nem tudja. Az előadás teljes terjedelmében elkészült, hozzá a megfelelő diaanyag
is rendelkezésünkre áll, és ezt fogom most Önöknek bemutatni. Az előadás végén, ha
kérdések merülnek fel, Dr. Cser Ferencnek van felhatalmazása, hogy azokat megválaszolja,
amennyire tudásából telik, ill. azokat szükség esetén Ákos bátyánknak továbbítja, és így
azokra esetleg utólagos választ adunk az érdeklődőnek.

Az előadás vázlata a 2. sz. dián olvasható:

                                                
1 Dr. Nagy Ákos 2006 november 30-ra virradóra elhunyt. Az előadás post humus tiszteletadás mellett hangzott el
2006 december 31.-én Sydneyben a XIII. Ausztráliai-Újzélandi magyarok Találkozóján.
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A Bevezetést követően ismertetjük az emberi vércsoportok felosztását, a téma szempontjából
fontosabb jellemzőit, majd bemutatjuk a különböző vércsoportoknak a Földön, de elsősorban
Európában való eloszlását. Ezt követően kiemeljük az európai vércsoportok taglalását, majd
rátérünk a magyarságot ill. a Kárpát-medencét jellemző vércsoport arányok ismertetésére.

Miután láthatjuk majd, hogy a vércsoportok eloszlása jellemző az adott területre, a Kárpát-
medence, ill. Európa múltjából merítünk vércsoport adatokat, merthogy a néhány ezer éve
elhunytak csontjaiból is viszonylag, többé-kevésbé pontosan az elhunyt vércsoportja
meghatározható. Következtetésekkel zárjuk az előadást.

Kezdjük hát előadásunkat azzal, hogy miért vannak eltérő vércsoportok az emberben, mi
ennek az oka?

Az ember számos olyan tulajdonságot hordoz a testében, amelyet génjei határoznak meg az
örökléstan törvényei szerint. Mendel állapította meg, hogy vannak bizonyos tulajdonságok,
amelyek a faj egyedeibe ugyan különböznek, de az utód ezt a tulajdonságot kizárólag vagy az
egyik, vagy a másik szülejétől örökölve viseli. Ilyen tulajdonságokat hordoz az ember vére.
Az emberi vér nem azonos mindenkiben. A vér jellemzői alapján az emberiség csoportokba
osztható és az egyes tulajdonság együttest jelöli az ún. vércsoport. Az, hogy a vérünk melyik
csoporthoz tartozik, a génjeink határozzák meg. Lehetett hajdanán egy az emberi vér
tulajdonságait meghatározó ősgén, amely később módosult és génekbeli változás a vértestek
vegyi fölépítését kis mértékben, de megváltoztatta. Ezzel párhuzamosan – de föltehetően
sokkal nagyobb idő alatt – kialakult egy másik gén is, amely a más típusú vércsoportbéliek
vérével való keveredést meggátolja. Ezt nevezzük antigénnek, amely a vérsavónak ad olyan
tulajdonságot, hogy a testidegen vértestek ne kerülhessenek be a szervezetbe. A testidegen
vért ezért az antigén kicsapatja, ami az egyed halálát jelenti.

Mindkét gén nagyon lassan változó örökletes tulajdonságot biztosít a vérnek. A XX. század
tudománya megállapította, hogy ezek az örökletes tulajdonságok területenkénti sajátos
eloszlást mutatnak, azaz a különböző népességeken belül a vércsoportok százalékos
megoszlása arra a területre, arra a népességre jellemző. Ezt a jellemző tulajdonságot
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Bevezetés

• Az emberiség vére nem egységesen azonos
• Az emberek vére csoportokba osztható
• A vércsoport genetikai jellemző
• A vércsoport csakis a szülőktől örökölhető
• Eltérő vércsoportúak vére általában nem

keverhető



használhatjuk fel népmozgások nyomon követésére, esetleg népek egymáshoz képest vett
rokonságának vizsgálatára.

A gének meghatározó szerepe következtében a különböző vércsoportokat a vérben sajátos, a
vércsoportot jellemző fehérje kíséri, amely nem csak a vérben, hanem az emberi csontok
kollegénjében is megtalálható. Az elhalt emberek csontjaiból ez a fehérje még évszázadok,
esetleg évezredek után is kivonható, jellege azonosítható, ezért a vércsoportok archaikus
csontleletekben is nyomon követhetők, a temetőkben jelen lévő eloszlásuk manapság is
meghatározható. Ezért egy-egy területre jellemző vércsoport eloszlást nem csak a jelenkorból
ismerjük, hanem egyre bőségesebb anyag áll a rendelkezésünkre az adott terület múltjából is.

A jelen munkában bemutatjuk a magyar nép és a Kárpát-medence vércsoport eloszlásának
jellegzetességeit és kimutatjuk, hogy a magyarságot jellemző sajátságok nem csak a jelenbeli
magyarságot kísérik, hanem hasonló sajátságok találhatók meg a Kárpát-medence
honfoglalást megelőző időszakaiban itt eltemetettek csontjaiban, azaz a magyarság a
vércsoportjai alapján a Kárpát-medencéből ered.

A vér szolgálja az állati test mozgásához szükséges tápanyagot, oxigént és szállítja el a
sejtlégzés melléktermékét a széndioxidot, valamint szolgáltatja, szállítja a test valamennyi
sejtjét összehangoló hormonokat, a test felépítését szolgáló anyagokat. Az emberi testben
nagyjából 4 l vér található és súlyos, csonkolásos balesetek alkalmával, ha az elveszett vért
nem pótolják, az ember számára ez végzetes lehet. Ezért a súlyos sérültek vérét az
orvostudomány valami módon pótolni igyekszik. Emberek a saját vérük tekintélyes részét
adhatják át másoknak, anélkül, hogy élettevékenységük sérülne és a véradás manapság már
teljesen elfogadott társadalmi gyakorlat. Háborúkban megsérült katonáknál azonban azt
tapasztalták, hogy nem közömbös az, hogy kitől kapnak vért az elveszett vérük pótlásaként,
előfordult ugyanis, hogy a friss vér kicsapta az áldozat vérét és az egyébként esetleg nem
halálos sérülésből azonnali halál lett. Ennek az oka ahogy fentebb már említettük, hogy a
génekben meghatározott vértípus mellett a vérsavó típusa is meghatározott és az egyik
vértípus bizonyos más vérsavó típusokkal nem fér össze. Az egyik csoporthoz tartozó vérsavó
a másik csoporthoz tartozó vértestekkel szemben úgynevezett antigént tartalmazhat.

Az emberi vércsoportokról összefoglalóan a 4. sz. dia tájékoztat.



A XIX. orvosok megállapították, hogy az emberek alapvetően négy fő csoportba sorolhatók a
vérük minősége szerint. Ez az alap felosztás az ún. AB0 vércsoportba osztás. E szerint létezik
a nullás, az A, a B és végül az AB vércsoport. Azt is megállapították immár egy évszázada,
hogy melyik vércsoporthoz tartozók vére keverhető a másikkal, melyikeké nem, melyikkel
szemben van antigén és melyikkel szemben nincs.

Ezeket a sajátságokat táblázatos alakban az 5. dián mutatjuk be.

A négy alaptípus összeférhetőségét az 5. sz. dia bal oldali táblázata szemlélteti, a jobb oldali
táblázat meg Mourant alapján azt mutatja meg, hogy melyik vértípus milyen genotípusnak
felel meg. Az előbbi azt mutatja meg, hogy a baloldali oszlopában lévő vércsoportbeli melyik
vércsoportbelinek adhat vért, azaz melyik fogadja ezt el tőle. Az utóbbi viszont azt mutatja,
hogy a baloldali vércsoportbeli vérnek melyikkel szemben van antigénje, melyiknek a
vérsavója csapja ki azt. A bal oldali táblázatban 0 azt jelenti, hogy nem adhat az oszlop
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Emberi vércsoportok

• A négy fő vércsoport: 0, A, B és AB
• Nullás vércsoport ellen nincs antigén
• AB vércsoportúaknál nincs antigén
• 0 vércsoportúaknál antigén az A és B ellen
• A vércsoportúaknál antigén a B ellen
• B vércsoportúaknál antigén az A ellen
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Vércsoportok összeférhetősége és
antigének

Összeférhetőség
Típus 0 A B   AB
0 + + +      +
A 0 + 0      +
B 0 0 +      +
AB 0 0 0      +

0: nem adhat, +: adhat

Genotípusok
Típus 0 A B       AB
0 00 + + +
A A0 AA + +
B B0 + BB +
AB + + +    ABAB

+: nincs



vércsoport a sorban lévőnek vért. A baloldali táblázatban a + azt jelenti, hogy ott az oszlop
vércsoportjával szemben a sorbelinek ellengénje van.

A nullás vércsoport ellen senkinél sincs antigén. Ez azt jelenti, hogy nullás vért bárki kaphat,
ez nem okoz gondot, de a nullás vércsoportú csakis saját csoportjától kaphat vért. Ugyanis a
nullás vércsoportúaknál antigén mutatkozik az A és a B vércsoportú vérrel szemben. Ha ilyen
vérátömlesztés történik, az az áldozat számára katasztrófát jelent: elpusztul. De az A
vércsoportú sem kaphat B csoporthoz tartozó vért és viszont. Az AB abba a kellemes
helyzetben van, hogy bárkitől kaphat vért, ám de csakis saját csoportjának adhat.

Minthogy a vércsoportok szigorúan követik a Mendel féle öröklési szabályokat, a gyermek
vércsoportja vagy az apjáé, vagy az anyjáé lehet. Ez biztosítja azt, hogy egy-egy terület
népességének a vércsoport eloszlása még az évezredek során is meglehetősen állandó
maradjon, hacsak nem vándorol el onnan a csoport, vagy szorítja azt ki egy másik.

Figyelmünket elsősorban Európára kell szegeznünk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül
Ázsia, majd végső soron a Föld más területein uralkodó vércsoport eloszlást sem. Ugyanis az
egyes vércsoportok gyakorisága nagyon nagy mértékben különbözik a Föld felszínén.

A 6. sz. dia táblázatosan ismerteti az Európa egyes területein előforduló vércsoportok

százalékos megoszlását.

A táblázat első oszlopában felsoroljuk az egyes helyeket, a másodikban megadjuk az azon élő
és vizsgált nemzetiséget, majd a vizsgált egyedek számát, ezt követően sorra az egyes
vércsoporthoz tartozók százalékos arányát, végül a vizsgálat idejét. Látható a táblázatból,
hogy Európában két vércsoport adja a döntő hányadot és ez a nullás meg az A. A B
vércsoport mintegy 7 és 19% közötti gyakoriságú, az Ab még ennél is sokkal kisebb, kivéve a
magyaroknál, ahol az AB vércsoport gyakorisága a 10%-os értéket általában meghaladja. A
táblázatban nem szerepelnek a baszkok, akiknél a 0 vércsoport az abszolút domináns, ahogy a
kelta utód íreknél és skótoknál is az. Az A vércsoport az Európai lakosságnál átlagosan – és
egyenletesen – 40%-ot képvisel, a 0 vércsoport európai átlaga 35%.
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Európa vércsoportjai



A 7. sz. dia néhány afrikai terület, nép vércsoport eloszlását mutatja hasonló alakban.

Itt az utolsó oszlopokban a csoport gyakoriságot kifejező számokat láthatjuk, hibásan allél
gyakoriságnak megjelölve.

Látható, hogy Afrikában a nullás vércsoport gyakorisága nagyon nagy, általánosan messze
meghaladja az európai 30-35%-ot. Az összeférhetőségi eredmények azt mutatják, hogy az
emberiség ősi vércsoportja a 0 lehetett és ez nincs ellentétben az emberiség általános afrikai
eredetével. Valóban, azt tapasztaljuk, hogy vannak területek, amelyeken a 0 vércsoport szinte
kizárólagos, illetve uralkodó mértékű és ez a dominancia, kizárólagosság csakis a nullás
vércsoportra érvényes. Ez a helyzet Afrika, Ausztrália és Amerika őslakóinál. Afrika mai
lakóinál a nullás vércsoport több mint 50%-os gyakoriságát Mozambikban, Swázilandban,
vagy Transzválban tapasztalhatjuk. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a B vércsoport területi
szórása itt meglehetősen nagy – 7 és 31 % közötti –, az AB vércsoport jelenléte is nagyon
szór, gyakran viszont rendkívül csekély.

A 8. sz. dián néhány ázsiai terület vércsoporteloszlását is bemutatjuk további afrikai mellett.
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Afrika



A nullás vércsoport Ázsiában már sokkal nagyobb mértékben szór és az AB vércsoport akár
19%-ban is megjelenik már, mint pl. Pakisztán bizonyos területein. A B vércsoport
gyakorisága Ázsiában mindenütt 10% fölött van, több helyen is meghaladja a 30%-ot. Amint
föntebb láthattuk, Európában átlag 20 alatti a B csoport jelenléte, ami keletről nyugat felé
ráadásul csökken. Ázsiában és Afrikában az A vércsoport gyakorisága általában 30% alatti
érték, holott ez Európában ez 40% közeli érték volt.

Fordítsuk most a figyelmünket Amerika őslakói felé. Az adatokat a 9. sz. dia szemlélteti.

A nullás vércsoport uralkodó, meghatározó helyzete látszik itt. Ugyanakkor a B és az AB
vércsoportok jelenléte elhanyagolhatóan kicsi, kivéve a félvéreket, a negyedvérűeket, ahol
számottevő lehet, ám még ekkor is nagyon kicsi. Ebből máris egy nagyon lényeges
megállapítás következik: minthogy a B vércsoport Ázsiában nagyon nagy részarányt képvisel,
Amerika őslakóinál viszont szinte semmit, Amerika őslakói nem lehetnek az ázsiaiak utódai.

Ezt szemléltetjük a 10. sz. dián.

2006. december 31 Dr. Nagy Ákos  XIII. Ausztrália Újzéland Magyar Találkozó 9

Amerika őslakói
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Ázsia, Afrika



Az ábrát közlő szerző határozottan el is választja Ázsiát Amerikától, hisz oly nagy a
különbség a vércsoportok eloszlásában. Kínában 34% a nullás, 31% az A, 28% a B és 7% az
AB vércsoport előfordulási gyakorisága, ezzel szemben mind Észak-, mind pedig Dél-
Amerika indiánjainál a nullás legalább 90%-os gyakoriságú, a többi pedig elenyészően
csekély. Egyben azt is láthatjuk, hogy határozott különbség van Észak- és Dél-Amerika ősi
lakossága között.

Térjünk vissza Európába és vizsgáljuk meg a különböző vércsoportoknak európai területi
eloszlását. Kezdjük a nullás vércsoporttal. A nullás vércsoport európai elterjedését a 11. sz.
dia szemlélteti.

Az eloszlás számszerű értéke itt 35 és 85%-os értékek között változik. A legsötétebb
helyekkel a legmagasabb gyakoriságú nullás vércsoportot jeleztük és ezek Szardíniánál, az
Angol szigetek egyes helyein látszanak. A kelták és a baszkok vércsoportja szinte
kizárólagosan 0. Meglehetősen nagy a nullás vércsoport aránya még a balkánon is. Keletre
haladva a nullás vércsoport gyakorisága csökken, az orosz sztyeppén már csak 35% körüli
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A 0 Amerika őslakosaiban
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0 vércsoport európai eloszlása



érték. Nem látszik az ábrán, de a Kárpát-medencében ez az érték viszont 30% alatti. Erre
később még visszatérünk.

Az egész világra kiterjedő nullás vércsoport eloszlásról sajnos nem áll ábra a
rendelkezésünkre. Vessük össze ezt most az A vércsoport eloszlásával, amelyet a 12. sz. dia
szemléltet.

Az eloszlás értéke itt 10 és 55% közötti területeket ölel fel. Látható, hogy a nullás
vércsoporttal szemben az A vércsoport a legnagyobb sűrűségben az északi területeken és a
Kaukázus déli völgyeiben fordul elő. Tekintélyes az eloszlás sűrűsége még a Balkán északi
területein, az Alpok déli területeire átnyúlva. Európa többi részén az eloszlás sűrűsége
nagyjából egyforma: 40%-os értékű.

Ebből mindjárt látszik, hogy az A vércsoport származási helye messze nem azonos a nullás
vércsoportéval. Ez a hely a Kaukázus környezete, egyben az a hely, ahol az ember már a
Homo erectus, sőt, a Homo ergatras korától kezdve folyamatosan föllelhető. Az egész világra
kiterjedően az A vércsoport eloszlását a 13. sz. dia szemlélteti.
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Az A vércsoport Európában



Az eloszlás gyakorisága itt 5 és 55% között változik. A legnagyobb sűrűségben az A
vércsoportot Észak-Amerika középső vidékein találjuk meg. Egyértelmű, hogy ide az európai
ember hozta be ezt magával. Ugyancsak nagyon magas az A sűrűsége Skandinávia északi
területein, ahol az úgynevezett nordikus (kaukázusi) embertípus az uralkodó. Keletre és délre
haladva az A vércsoport sűrűsége csökken. Ausztráliában a kontinens déli felén, ott is a
középső részen nagyobb ez a sűrűség, föltehetően ugyancsak az európaiak bevándorolásának
eredményeként. Dél-Ausztráliában erős a német eredetű bevándorlás.

Nézzük meg most, mi a helyzet a B vércsoport eloszlásával. A 14. sz. dia a B vércsoport
európai eloszlását szemlélteti.

Az ábrán körvonalazott területek nullától 35%-os sűrűséget jelentenek, azaz a B vércsoport
európai jelenléte messze kevesebb, mint a nullás és az A vércsoporté.  Ellenben azt láthatjuk,
hogy ez a sűrűség kelet felé növekszik. A 10-15%-os sűrűség területére esik a Kárpát-
medence és ez az átlag alatti már, miközben a valóságban itt 20%-os átlag értékkel
találkozunk. Európa nyugati területein a B sűrűsége 10% alá is esik.

Érdemes azonnal megnéznünk a B vércsoport világszerte való eloszlását, a melyet a 15. sz.
dia szemléltet.
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Az A vércsoport világszerte
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A B vércsoport Európában



Itt az egyes területek 0-35%-os sűrűséget képviselnek. Látható, hogy világviszonylatban a B
vércsoport 15-20%-os sűrűsége a jellemző, kivéve Amerikát, ahol ez a 0-5%-os tartományt
jelenti és Közép-Ázsiát, ahol ellenben a 30-35%-os sűrűség a jellemző, sőt, Mongóliában
ennél is nagyobb.

Ebből azonnal két következtetést is levonhatunk. Az egyik, hogy a B vércsoport föltehetően
Közép-Ázsiában, esetleg északabbra alakulhatott ki, másodszor meg azt, hogy Amerika
őslakói bizonyosan nem innen kerülhettek oda. Minthogy a B ellen a 0 vércsoportnak komoly
antigénje van, ennek kialakulásához nem elegendő 10 évezred, amikor is Amerika őslakói
Kelet-Ázsiából az elméletek szerint oda átvándorolhattak, a B gén ennél sokkal korábban
alakulhatott ki. Különben a világon meglévő 20%-os átlag sűrűsége sem lenne értelmezhető
egy közeli évezredekben, az amerikai ősi kivándorlás idejét követően létrejött mutációval.

A B gén keletről nyugat felé csökken, legnagyobb sűrűsége Közép-Ázsiában, Észak-Indiában,
majd Egyiptomban, Közép-Afrikában van Ausztráliából gyakorlatilag hiányzik.

Nézzük meg most az Ab vércsoport eloszlását. Térképen nagyon nehéz ábrázolni, hiszen a
föntebb tárgyalt három vércsoport általában együtt bőven meghaladja a 90%-ot. Általában az
egész világra vonatkozóan az mondható el, hogy az AB vércsoport gyakoriság néhány
százalék (3-5%). Ez alól a magyarok és a Kárpát-medence a kivétel, ahol ez a gyakoriság
mindenképp az 5% átlagérték fölött van, de gyakoriak az olyan területek itt, ahol az Ab
gyakorisága a 15%-ot is eléri, meghaladja. Az AB vércsoport ezek szerint – úgy tűnik – hogy
kárpát-medencei eredetű és viszonylag friss mutáció állította elő. Most a friss nem néhány
évszázadot, vagy évezredet jelent, hanem ez is bőven visszanyúlik még a legutóbbi
jégkorszak elé.

Tekintsük át most nagyon durva ábrázolásban Európa vércsoport jellemzőit abból a
szempontból, hogy melyek azok a területek, ahol az egyik, vagy a másik vércsoport az
uralkodó. Ezt a 16. sz. dia ábrázolja.
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A B vércsoport világszerte



Elkülönülnek az európaiaktól a baszkok, ahol magas a 0 vércsoport, alig fordul elő a B. Úgy
szintén elkülönülnek Európától a kelta népek magas 0 vércsoport arányukkal, de a baszkokkal
ellentétben egy másik vér jellemző, az RH tényező náluk pozitív, míg a baszkoknál negatív.
Európa közepe és nyugati területei A vércsoportban dominánsak, míg a Kárpátoktól keleti
területekre a B gyakorisága a magas.

Minthogy a B vércsoport a legnagyobb sűrűségben Mongólia körzetében van és a közeli
Kínában a Homo erectustól folyamatos emberi jelenlétet ismerünk, föltehető – és jogosan
föltehető –, hogy ez a vércsoport ott és még a korai ember állapotában alakult ki, akkor történt
meg a mutáció. Ugyanez érvényes az A vércsoportra, de a Kaukázus vonatkozásában. Ha
ezzel a szemmel nézzük az AB vércsoportot, akkor érthetőbbé válik mind a kora, mind a
helye, hiszen a Kárpát-medencében is folyamatos emberi fejlődést tapasztalhatunk a Würm
jégkorszak kezdetétől napjainkig, jóllehet, már a Homo erectus is több százezer éve itt élt, de
csak a Dunántúlról ismertek telepei.
A 17. sz. dián a mai magyarországi vércsoport adatokat foglaljuk össze.

Megállapítható, hogy az A vércsoport gyakorisága a maga állandó 40% körüli értékével
megfelel az európai gyakoriságnak, ugyanakkor az AB gyakorisága az európai átlagérték
többszöröse. Ugyancsak nagyobb a B vércsoport gyakorisága is, mint az európai átlagé. Az
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AB és a B vércsoport gyakorisága a magyaroknál a 0 vércsoport rovására nagyobb, ami
meglehetősen erős érv az ellen, hogy az AB mutáció az A és a B kombinációjának az
eredménye lenne, hanem sokkal inkább a nullás vércsoport helyi mutációját kell benne
látnunk. Még pedig nem az ősi nullás vércsoportét, hanem már a fiatalabbét, azaz ez a
mutáció nem azonos idejű az A és a B vércsoport mutációjával, hanem azoknál sokkal
későbbi. Ezt támasztja alá az is, hogy a nullás vércsoportnak az AB-vel szemben még nincs
antigénje.

Különösen ki kell emelnem a székelyeket, ahol az AB aránya 15%-ot is elérheti. A nullás
vércsoport országos átlaga pedig 26,7%.

A táblázatban feltüntettük az AB és B vércsoport mennyiségének összegét. A kettő együtt
országszerte a 30%-ot meghaladja és ez az a mennyiség, ami leginkább jelzi a Kárpát-
medencei népességnek az európaiaktól való különbségét. Az országos átlag 30,7%.

A magyarországi vércsoport eloszlástól némiképp különbözik Budapest vércsoport képe. Ezt
a 18. sz. dia szemlélteti.

Látható, hogy Budapesten a nullás vércsoport mennyisége nagyobb, mint az országos átlagé,
mind az AB, mind a B viszont kisebb, így a kettő összege csupán 26,6%, 4%-ponttal marad el
az országostól. Az AB csak a hetedik és a tizennegyedik kerületben éri el, – ill. haladja meg –
az országos átlagot. Ez már önmagában is jelzi Budapest kozmopolita jellegét, hogy itt
viszonylag sok a nem magyar eredetű bevándorló.

Az ábra egyben arra is jó példa, hogy a nagyon sok egyedre kiterjedő statisztikus átlagok
mennyire állandóak. A négy kiemelt kerület átlag értéke csakis az utolsó számjegyben tér el a
másik tíz kerület átlagától és egyben a budapestiétől. Ezt a számítást az AB+B vércsoport
értékeire végeztük el

Most térjünk át a különböző vércsoportok országos elterjedtségének a bemutatására. A 19. sz.
dia a nullás vércsoport országos elterjedtségét szemlélteti. Itt az egyes területek a mai
megyéket képviselik.

2006. december 31 Dr. Nagy Ákos  XIII. Ausztrália Újzéland Magyar Találkozó 18

Budapestiek vércsoport eloszlása



Az ábrán a kisebb mint 29 és a nagyobb mint 33%-os közötti gyakoriságokat ábrázoltuk. A
legkisebb a nullás vércsoport gyakorisága a Dunántúl közepén, a legnagyobb Fejér megyében
és a Duna-Tisza közén. A változás mértéke összességében véve azonban kicsi.

A 20. sz. dia az A vércsoport hazai elterjedését szemlélteti ugyancsak megyénkénti
eloszlásban ábrázolva.

Az ábrán 38 és 50% közötti gyakoriságokat ábrázoltunk. Az A legnagyobb (48-50%)
gyakoriság a Dunántúl középső-déli részén található. Legkevesebb A vércsoportú ellenben
Fejér megyében él, ahol viszont a nullás vércsoport volt a legnagyobb. Ugyancsak kevés A
vércsoportú él Szabolcsban, a Viharsarokban.

Nézzük meg most a B vércsoport hazai eloszlását. Ezt a 21. sz. dia szemlélteti.
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Magyarország: A



Az ábrán 14 és 20% közötti gyakoriságot ábrázoltunk. A várakozásnak megfelelően a
nagyobb mint 19% gyakorisággal az Alföld északi részén és a Tiszántúlon találjuk a B
vércsoportot. A legkisebb gyakorisággal a Balaton északi partjánál. Ne feledjük, a B
származáshelye föltehetően Ázsia, ezért a sztyeppei lovasnépek telephelyein várható a
gyakoriság megnövekedése.

Végül az AB vércsoport eloszlását a 22. sz. dia szemlélteti Dr. Tauszik Tamás több mint
kétszázezres mintája alapján.

Az ábrán 7,5 és 11,5% gyakoriságok közötti eloszlást szemléltetünk. Az AB vércsoport
leggyakrabban Szeged környezetében fordul elő, legritkábban egységesen a Dunántúli
megyékben. Meglepetésre azonban ugyancsak alacsony az AB vércsoport gyakorisága
közvetlenül a leggyakoribb előfordulástól észak-keletre.
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Magyarország: AB



Ha visszaemlékezünk az A és a B vércsoport eloszlásra, akkor mind a két területre nézve
egységesen magas százalékot találunk (40 és 19 %), így itt is jól látható, hogy az AB
vércsoport gyakorisága nem függ az A és a B vércsoportétól, márpedig, ha azok kombinációja
lenne, akkor függnie kellene. Ez választ ad arra a kérdésre is, hogy az AB vércsoport lehet-e
az A és a B vércsoportú párok kombinációjából eredő. Itt és más területen található adatok
alapján egyaránt azt látjuk, hogy nem, az AB vércsoport önálló mutáció eredménye.

Minthogy a vércsoport eloszlások területre jellemzőek, érdemes megnéznünk a szomszéd
népekre jellemző vércsoport eloszlást is. A 23. sz. dia a magyarokkal szomszédos népeknél
tapasztalt vércsoport gyakoriságot szemlélteti.

Egységesen, a nyugatiaknál nagyobb mind az AB, mind pedig a B vércsoport gyakorisága a
szláv népeknél. A kettő összege azonban csak a nagyorosznál éri el a 30%-ot, ahol a B
vércsoport gyakorisága az A vércsoport rovására nagyobb. A vizsgált egyedek száma több
ezer, sőt, tízezer, ezért az átlagok megbízhatósága meglehetősen jó. Most azonban ennek
ismeretében érdemes megnéznünk az úgynevezett rokon népeknél tapasztalt vércsoport
eloszlást, amelyet a 24. sz. dián mutatunk be.
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Szomszéd népek vércsoportja



Látható, hogy mind az AB, mind a B vércsoport gyakorisága náluk meghaladja a nyugatiakét,
ám a mordvinok kivételével az AB gyakorisága kevesebb, sőt helyenként sokkal kevesebb,
mint a magyarokat jellemző 10% fölötti gyakoriság. A B vércsoport gyakorisága ellenben
sokkal nagyobb a magyarokénál és a kettő összege is messze meghaladja a magyarokét. Az
észtek képeznek ez alól kivételt, náluk az összeg megfelel a magyarokénak, nagyobb B és
kisebb AB gyakorisággal.

Békássy Gyöngyi gondolata alapján rendelkezésre áll egy ábrázolási mód, amivel az egyes
területek egymáshoz mért elhelyezkedését szemléletessé tehetjük. Előbb nézzük meg a
Kárpát-medence népességének alakulását, amelyet a 25. sz. dia szemléltet.

Ebben az ábrázolásban a négy gyakorisági értéket a vastag vonal mentén felvisszük a
merőleges koordináta tengelyekre. Ezzel egy négyszöget kapunk, amelynek középpontja, azaz
az átlók metszéspontja jellemzi az adott népességet, vagy területet. Az ábrán külön
megjelöltük a magyarokat jellemző négyszöget és a metszéspontot. Látható, hogy a Kárpát-
medence különböző nemzetiségű népességei altérő helyen jelennek meg az ábrán. Jól látható
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az is, hogy a szlávok egymáshoz fölöttébb közel vannak, viszont különböznek mind a
magyaroktól, mind a románoktól és a szászoktól. Ebből arra következtethetünk, hogy egy-egy
terület etnikumára is jellemző a vércsoport eloszlás és a közeli jellegűek valójában
embertanilag is egymáshoz közelebb vannak, a valódi rokonok annak is jelennek meg ebben
az ábrázolásban. Ezért pl. hogy a magyarok vércsoport eloszlása drámaian különbözik az
úgynevezett rokonnépekétől, nem a véletlen eredménye, hanem abból következik, hogy
embertanilag valójában nem is rokonaink ők.

Európa nemzeteinek adatait azonos ábrázolásban a 26. sz. dián mutatjuk meg.

A különbségek itt is remekül láthatók. A magyarok a kelet- és dél-európaiakhoz állnak
közelebb, míg sokkal távolabb helyezkednek el a nyugat-európaiaktól, akiknél még az észak-
európaiakhoz is közelebb állnak. A magyarság ezek egyikével sem áll népességi rokonságban.
Ismét ki kell emelnünk az északi népektől való magyar különbséget. Nem rokonaink ők.

Minthogy az eddig bemutatottak jól szemléltetik az azonosságokat és a különbségeket,
láthattuk, hogy a népek csoportja meglehetősen jól nyomon követhető vércsoportjaik
eloszlásával, ezért reményt látunk arra is, hogy a Kárpát-medencében élt és eltemetett
emberek sírjaiból előkerült csontok elemzésével választ kaphatunk arra is, hogy azok melyik
népcsoporthoz tartoztak? Őshonosok voltak-e itt őseink, vagy máshonnan érkeztek és ekkor
arra vonatkozóan is kaphatunk valami támpontot, hogy ha jöttek, akkor honnan jöhettek ide.
A bevezetésben már megelőlegeztük ennek az eredményét, amit most megismételünk: a
magyar népesség a Kárpát-medence őslakosságát jelenti és ezt a következőkben bemutatásra
kerülő adatok alátámasztják.

A továbbiakban az időben fokozatosan haladunk majd visszafelé, amint ezt a 27. sz. dián
összefoglaltuk.

2006. december 31 Dr. Nagy Ákos  XIII. Ausztrália Újzéland Magyar Találkozó 26

Vércsoporteloszlás Európában

magyarok

kelet-európaiak

dél-európaiak

észak-európaiak

nyugat-európaiak



Előbb a korai magyar középkor temetőinek anyagát vizsgáljuk, – ami gyakorlatilag a
honfoglalás korát jelenti – majd a késői népvándorlás koraiakat, aztán a germán
bevándorlókat, majd a hun és az avar temetők anyagát ismertetjük és vitatjuk meg. Ezt
követően a korai magyar és római kor temetőit elemezzük, hogy aztán a történelem előtti
temetőkre kerüljön sort. Végül a neolitikus, azaz újkőkori temetőket vizsgáljuk meg. Ezek 7-8
évezrede a Kárpát-medencében és közvetlen környezetében eltemetett emberek csontjait
szolgáltatják. Ebből a szempontból különösen érdekesek a Kárpát-medence keleti peremén
található temetők, mert azok népessége a Bükki-kultúra népességével harmonizálnak.

Kezdjük a korai magyar középkorral, a honfoglalást követő időszakkal. A vizsgált temetők
helyét a 28. sz. dia szemlélteti.

Tizenöt temető anyagát dolgoztuk fel. Ebből hét az északi dombvidéken, egy a Körös partján,
Kettő Fejér megyében, egy Komárom környékén, a többi a nyugati határszélen található.
Általában nem alföldi települések csontanyagáról van szó. Az egyes temetők sírjaiban talált
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Csontleletek vércsoportja
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• Neolitikum
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Korai magyar középkor



csontokból nyerhető vércsoport adatok alapján a gyakoriságokat a 29. sz. dia szemlélteti. Itt
csak az AB és a B vércsoportok gyakoriságát mutatjuk meg.

A honfoglaláskort követő időszak magyar temetőiben mind a B, mind az AB vércsoport
nagyobb, mint a jelenlegi európai átlag és átlagát tekintve megfelel a jelenlegi magyar
átlagnak. Kiemelkedően nagy az AB részaránya az északi Duna közelében, így a 4. Sz.
Dunaalmáson és a jelenlegi szlovák területen lévő Oroszváron. Kiugróan kicsiny az AB
Tiszanánán, ellenben itt a B vércsoport részaránya a legmagasabb, 34,4%. Ez alföldi jellegű
temető, itt a lovas-pásztor népek telepe sejthető.

A honfoglaláskort követő időkben a vércsoport eloszlás jellegzetessége már a mai magyart
jelzi. Lépjünk egy korral távolabb. Nézzük meg az északról betelepedett Longobárd temetők
csontanyagát. A temetők helyét a 30. sz. dia szemlélteti.

A longobárd sírok elsősorban a dunántúli telepeket jelentik és nem föltétlenül maguknak a
longobárdoknak a telepeit, hanem az ő korukét. Ez az avarok megérkezését megelőző időszak.
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Longobárd sírok



A longobárd korú sírokat általában vizek mentén találjuk, így a 10. sz. a Balaton mellett, a
4.,5. és 7. számúak a Duna mellett vannak. 4 telepet találunk a Sió vízgyűjtőjében egy pedig
(8.) Olaszországban van.

A temetőkben talált csontanyag vércsoporteloszlását a 31. sz. dián mutatjuk be.

A tábla adatai szerint viszonylag kevés a meghatározott csontlelet és ezek közül is sok a
bizonytalan. AB vércsoportúakat számottevő mennyiségben a szentendrei és az olaszországi
testonai sírokban találtak, de ezek részaránya kevesebb, mint 10%. Az AB és a B
vércsoportúak összege sehol sem éri el a 30%-ot. Több telepen is a 40%-ot messze
meghaladja az A vércsoportúak részaránya, de a nullás is meglehetősen erősen szór. Ezek az
adatok jól jelzik az idegen népcsoport betelepedését a Kárpátok közé.

A longobárdokat közvetlenül megelőzte a hunok, majd követte az avarok betelepedése. Az
avarkori temetők elhelyezkedését a 32. sz. dia szemlélteti.
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Népvándorlás kora



Itt csupán néhány temető anyagát tudjuk bemutatni. Ezek zömmel dunántúliak, kettő található
az alföldi körzetben. Valamennyi folyók, vízfolyások mentén települt, pásztor társadalom
temetőit jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy ebből a korból csakis ezek a temetők ismertek,
hanem inkább azt, hogy ezekről vannak elérhető vércsoport adatok. A csontok vércsoport
eloszlását a 33. sz. dián láthatjuk.

Mindenesetre jól látható, hogy mind az AB, mind a B vércsoport aránya sokkal nagyobb
ezekben a temetőkben, mint a longobárdok temetőiben találtaké. Kiemelkedően nagy a
sopronkőhidai leletek AB vércsoport aránya, 25% és minthogy ez 92 mintából ered, az
eredményt biztonságosnak kell tekintenünk. A B vércsoportúak aránya itt 20%, ami megfelel
a magyar átlagnak. Ez a temető közvetlenül a honfoglalást megelőző korszakból ered. De a
többi temetőben is az AB vércsoport aránya a magyar átlagnál nem kisebb, csupán a
fenékpusztai nem éri el azt.

A 34. sz. dián külön összegezzük a hun- és avarkori anyagot.
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Népvándorlás kora
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Hun- és avar-kori csontok



A hun- és avar temetőkben a B vércsoport részaránya kiugróan magas, nagyobb mint 30%,
ugyanakkor a korbeli őslakosok temetőiben – pl. Tápé-Majdak vagy Csongrád-Laktanya – a
mai magyar átlagot tapasztalhatjuk. Hagykő kifejezetten hosszúfejű cromagnoid csontjainál
mind az AB, mind a B vércsoport aránya messze a magyar átlag alatt van, a kettő összege
éppen csak a 20%-ot éri el. Itt fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy egyes korokban sem a
Kárpát-medencében, sem másutt, nem egységes a népesség, hanem határozottan kettős, vagy
többes kultúra mutatható ki. A Kárpát-medence domb- és hegyvidéki valamint alföldi, folyó
menti, sztyeppei lakossága általában nem azonos. Az alföldi, sztyeppei területek inkább
pásztor műveltség folytatására alkalmasak és ezen más lakosság élt, mint a dombvidéki,
löszös, mezőgazdasági művelésre alkalmas területeken. Ez utóbbiakon él a Kárpát-medence
újkőkorszaktól itt települt őslakossága.

A 35. sz. dián a még korábbi, ezért római korszakúnak számító temetők elhelyezkedését
láthatjuk.

Ugyan a következő, a 36. sz. dián az ábraaláírás szerint 7.-9. századi csontminták szerepelnek,
a bemutatott adatok inkább római koraiakat jelölnek meg és nem magát a római telepeseket.
Római anyag azt jelenti, hogy ennek a kornak a dunántúli településeit vizsgáljuk jelenleg,
jóllehet, két tiszamenti temető anyagát is bemutatjuk. A temetők helye nincs messze a
longobárd temetőkétől és azokhoz hasonlóan, zömében természetes vizek partja menti
településeket jelentenek.

A vércsoport-adatokat a 36. sz. dia tartalmazza.
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Korai magyar és római



Itt már az adatokban nagyobb szórást tapasztalunk, mint a föntiekben. A győri, pilismaróti és
a répcelaki temetők csontanyagában az AB vércsoport részaránya nagyon magas, Csongrád-
laktanya, Keszthely, Ságvár és Tápé és temetőjében viszont megfelel a magyar átlagnak,
ellenben a többi helyen annál kisebb. Ugyancsak meglehetősen kicsi a B vércsoport
részaránya a csongrádi, szekszárdi és a hácsi temetőket kivéve, ahol 30%-ot meghaladó
aránnyal találkozunk. Az AB és a B vércsoportok átlagának összege kevesebb, mint 30%,
meglehet, ez az összeg is erősen ingadozik a különböző temetőkben.

A kornak megfelelő összegzést a 37. sz. dián mutatjuk be.

Adony csontanyagában a B vércsoport aránya nagyon magas, Győr és Pilismarót anyagában
az AB, Ságvár megfelel a magyar átlagnak. Mindezek a késő római kort tükröző adatok.

Lépjünk megint csak tovább visszafelé és nézzük meg az írott történelem előtti csontanyagot a
Kárpát-medencében és környezetében. A 38. sz . dia ezek területi eloszlását szemlélteti.
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Korai magyar és római
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Korai magyar és római



A Kárpát-medence jelenlegi magyarországi területén található csontanyagot néhány
dunamenti temető, egy tiszamenti temető szolgáltatja és ezeket hasonlítjuk össze néhány a
jelenlegi magyar területtől nyugatra ill. keletre lévő temető anyagával. Az adatokat a 39. sz.
dia szemlélteti.

Az adatok erősen szórnak. Mégis a B vércsoport kiemelkedő jelenlétét kell látnunk mind a
neolit-, réz- és a bronzkorban. A rómaiakat közvetlenül megelőző korszak pilismaróti – kelta
– temetőjében, valamint az egyik neolit korú német temetőben azonban a B vércsoport
részaránya 20% alatti.  Az AB vércsoport mindenütt magasabb, mint a nyugat-európai átlag,
Fofonovo (orosz), Lepenski-Vir, Mokrin dél-dunai, Rheidürkhein (német) és Tápé-Szénégető
temetőjében a magyar átlagot meghaladó, sőt ez utóbbiban messze meghaladó értékű. A
Kárpát-medencében tapasztalt B és AB vércsoport átlag értéke kissé nagyobb, mint a mai
lakosságé, de gyakorlatilag azzal azonosnak tekinthető.
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Történelem előtti korok
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Történelem előtti korok



A 40. sz. dia a neolitkorú, a Kárpát-medencén kívül található leletek eredményeit külön
összegzi.

Jól látható, hogy az 50. szélességi övön lévő 7-8 évezredes csontleletekben – a Rajna-
mentieket kivéve – a B vércsoport gyakorisága messze meghaladja a területet egyébként
manapság jellemző gyakoriságot, az AB vércsoport arány megközelíti, vagy erősen
meghaladja a mai magyarországi átlagot. Ez azt jelenti, egyrészt hogy a neolit korban már
mind a B, mind pedig az AB komoly mértékben jelen volt Európában, nem a későbbi
népvándorlások korában kerültek ezek ide, másrészt, hogy az újkőkorszakot követő időkben
ezekre a területekre más népcsoport települt be – és ezzel máris egy újabb adatot találtunk a
két-három évezreddel a neolit korszakot követő kurgán vándorlás genetikai hatására.

Eljutottunk az előadás utolsó fejezetéhez. Mire következtethetünk az eddig bemutatott
adatokból? Összefoglalóan ezt a 41. sz. és azt követő diák nyújtják.

Olvassuk együtt:
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Neolitkorú leletek
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Következtetések 1
• Európában a baszkok és a kelták szinte

kizárólag nullás vércsoportúak
• Amerika indián őslakossága nullás

vércsoportú
• Afrika és Ausztrália őslakossága nullás

vércsoportú
• A 0 vércsoport az emberiség alap

vércsoportja



Európában a baszkok és a kelták szinte kizárólag nullás vércsoportúak. Mégis azt láthattuk,
hogy a neolit idején a későbbi kelta területeken magas mind a B, mind pedig az AB
vércsoport. A kelták tehát ezekre a területekre máshonnan áramoltak be, ahogy azt föntebb
már megemlítettük, itt is érvényes, hogy a letelepedett falusi lakosság és a kelta urai nem
feltétlenül azonos népcsoportot jelentenek.

Az amerikai indián őslakosság, Afrika és Ausztrália őslakossága szinte kizárólag nulla
vércsoportú. Ebből mindenesetre az közvetlenül is következik, hogy az a nullás vércsoport az
emberiség ősi, alapvető vércsoportja és a többi ebből mutációval az emberiség élete során
keletkezett. Minthogy az A és a B vércsoporttal szemben antigénje van a nullásnak, ezért ez a
mutáció nem lehetett a jelenkor környezetében. A neolitikus minták már egyértelműen
nullától eltérő vércsoportokat mutatnak, tehát a modern embert megelőző időszakokra kell
ezeket a változásokat tenni.

Folytassuk a következtetéseinket a 42. sz. dián.

A térbeli eloszlások alapján az kínálkozik, hogy az A vércsoport mutációját a Kaukázusi
emberfejlődési területre, a B. csoportét pedig az ázsiaihoz (kínai, jávai, stb.) kössük.  Mind a
kettő ősi, nem a modern ember korából való, azaz még a Homo erectus idejére tehetjük.
Ezeken a területeken Afrika mellett ettől az időtől kezdve folyamatos volt az emberi élet.
Kínában a Homo erectus utáni időszakból nincs közvetlen adat, jóllehet, az átfejlődés későbbi
időszakokban egyértelműen jelzi a kínai embert, a vékony, hidegövi csontvázával és rövid
fejével. Ez az ember jelent meg Ausztráliában 60 évezrede. A nehéz csontú, meleg égövi jávai
ember utódjaként értékelhető Ausztrália második bevándorlási hullámában oda érkező ember,
aki a jelen előtt kb. 35-40 évezrede él ott és utódai mai is meghatározó mértékűek
Ausztráliában.

Az AB mutáció gyakorisága az emberiség nagy részénél meglehetősen ritka, ellenben Közép-
Európában viszonylagosan feltűnően nagy. A Kárpát-medence és környezete, valamint a
világon élő magyarság körében az AB gyakorisága általában többszöröse a világátlaghoz
képest. Az AB mutációt ezért a kárpát-medencei emberi őslét idején történő mutációnak lehet
tekinteni. Az AB a Kárpát-medence ősi népét jellemző vércsoport, innen terjedhetett el
világszerte. Viszonylag fiatal korára utal, hogy a nullás vércsoportnak sincs még ellene
antigénje.
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Következtetések 2
• Az A vércsoport föltehetően a Kaukázus

környezetében történt mutáció eredménye
• A B vércsoport föltehetően Mongólia

környezetében történt mutáció eredménye
• Mindkét mutáció ősi
• Az AB mutáció ritka, világátlagban 3-5 %
• Az AB mutáció a magyar lakosságban, a

Kárpát-medencében gyakori a 0 rovására



Mindezek és a történelmi, valamint történelem előtti európai múlt csontleleteiben
meghatározott vércsoport eloszlások alapján a 43. sz. dián fogalmazhatjuk meg a végső
következtetéseinket. Olvassuk együtt:

Bármilyen vércsoporthoz tartozik is egyénileg valaki, egyéniségében benne tükröződik egész
fajtájának a vércsoportarányaiban kifejezésre jutó jellege, amelyet viszont a fajta szelleme,
rendeltetése határozott és határoz meg minden nemzedékben újra meg újra, többé-kevésbé
jellegzetesen a nemzeti öntudat csökkenése, vagy erősödése szerint.

A történelmi időszakkal kapcsolatosan pedig emlékeztetnünk kell Matsumoto japán történész
professzor híres gondolatára, amelyet a 44. sz. dián mutatunk be. Olvassuk együtt:

Egymillió év kell ahhoz, hogy a molekula egy aminosava, mely eredetileg ott 100%-os
gyakorisággal fordul elő, 32%-os gyakoriságúra csökkenjen! A molekula változásának
sebessége tehát a történelmi idők léptékével mérve is csekély.
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Végső következtetés:
• Bármilyen vércsoporthoz tartozik is

egyénileg valaki, egyéniségében benne
tükröződik egész fajtájának a
vércsoportarányaiban kifejezésre jutó
jellege, amelyet viszont a fajta szelleme,
rendeltetése határozott és határoz meg
minden nemzedékben újra meg újra, többé
kevésbé jellegzetesen a nemzeti öntudat
csökkenése, vagy erősödése szerint.
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Matsumoto professzor szerint:

• Egymillió év kell ahhoz, hogy a molekula
egy aminosava, mely eredetileg ott 100%-os
gyakorisággal fordul elő, 32%-os
gyakoriságúra csökkenjen! A molekula
változásának sebessége tehát a történelmi
idők léptékével mérve is csekély.



Ezért a vércsoportok eloszlása történelmi léptékben is csekély, hacsak a terület népessége nem
keveredik bevándorlókkal, avagy az alapnépessége nem pusztul ki. Ezért zárógondolatunk a
45. sz. dián olvasható. Olvassuk együtt:

Minthogy a magyarok ma is a Kárpát-medence ősi vércsoport eloszlását mutatják, ez az
eloszlás nagy mértékben különbözik mind Európa más lakóitól, mind pedig az úgynevezett
rokon népekétől, ezért joggal következtetünk arra, hogy a magyarság eredete a Kárpát-
medence.  A magyarság mint nép, mint etnikum a Kárpát-medence szülötte.

Köszönöm a figyelmüket.
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Zárógondolat
• Minthogy a magyarok ma is a Kárpát-

medence ősi vércsoport eloszlását mutatják,
ez az eloszlás nagy mértékben különbözik
mind Európa más lakóitól, mind pedig az
úgynevezett rokon népekétől, ezért joggal
következtetünk arra, hogy a magyarság
eredete a Kárpát-medence.

• A magyarság, mint nép, mint etnikum a
Kárpát-medence szülötte.


